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Tervetuloa mukaan matkalle!
           
Matkatoimisto Matkari on jo vuodesta 1986 lähtien vienyt Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseniä 
ja muita matkustajia moniin mielenkiintoisiin kotimaan ja ulkomaan matkakohteisiin. Lähdetpä lähel-
le tai kauas, Matkarin matkalla voit luottaa siihen, että matkasi on huolellisesti suunniteltu ja sinusta 
pidetään hyvää huolta kotiportilta maailmalle ja takaisin. Palveluksessasi on asioista huolehtiva kieli-
taitoinen matkanjohtaja ja joukko asiantuntevia paikallisoppaita. Monet Matkarin asiakkaista lähtevät 
mukaan uudelleen joka vuosi, ja uudet matkailijat ovat aina lämpimästi tervetulleita!

Tästä matkaliitteestä näet matkatarjontamme, josta löytyy toivottavasti juuri sinua kiinnostava paketti. 
Voimme myös räätälöidä ryhmäsi toiveiden mukaisen matkaohjelman. Tarkempia lisätietoja matkaoh-
jelmista saat toimistostamme sekä verkkosivuiltamme www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/yhdistys/
matkari. Matkojen lähtöpaikkana on Turun linja-autoaseman tilausajolaituri.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkari Oy, ellei toisin ole mainittu. Matkari Oy on rekisteröitynyt Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston vakuusrekisteriin ja asettanut sille järjestämistään matkoista matkapalvelu-
yhdistelmien tarjoajista annetun lain edellyttämän vakuuden. Matkoilla noudatetaan matkapakettieh-
toja ja Matkarin lisä- ja erityisehtoja. Matkaehdot ovat saatavissa verkkosivuilta tai toimistostamme. 

Ulkomaanmatkalle tulee ottaa mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Kaikille matkoille kannattaa hankkia kattava peruutusturvan sisältävä matka- ja matkatavaravakuutus. 
Tarkistathan perusrokotusten voimassaolon. Suosittelemme myös maksuttoman EU-maissa voimassa 
olevan eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista Kelasta. Sairaustapauksissa kortilla saa kohtees-
sa kunnallista hoitoa myös pitkäaikaissairauden yhteydessä.

Pyydämme huomioimaan, että matkoihin saattaa tulla muutoksia ja peruutuksia koronavirustilanteen 
ja sen aiheuttamien matkustusmääräyksien ja -suosituksien vuoksi. Pidätämme oikeuden mahdollisiin 
muutoksiin ja peruutuksiin. Ajantasaisen tiedon löydät verkkosivultamme.

Ilmoittautuminen matkoille ja lisätiedot: Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
044 451 5565
matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/yhdistys/matkari
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”Kupla vai Uitti” Peacock-teatterissa ja 
musiikkimuseo Fame lauantaina 8.5.2021
Peacock-teatterin riemukas revyy on tänä vuonna Kupla vai Uitti. Lavalla nähdään 
Risto Kaskilahti, Sinikka Sokka, Pihla Penttinen, Sami Hintsanen, Anu Sinisalo, 
Marika Tuhkala, Mikko Töyssy, Heikki Ranta ja tanssijoina Katri Mäkinen, Jutta Hele-
nius, Emil Hallberg ja Jussi Väänänen. Lokakuussa 2019 Helsingin Pasilassa sijaitse-
van Tripla-kauppakeskuksen yhteyteen avattiin musiikkimuseo Fame. Se on Suomen 
ensimmäinen musiikkiin erikoistunut museo, joka esittelee suomalaisen musiikin 
historiaa, nykyhetkeä sekä tekijöitä videoita ja virtuaalitek-
niikkaa hyödyntämällä.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.30. Ajetaan Pasilassa 
sijaitsevaan kauppakeskus Triplaan. Musiikkimuseossa lyhyt 
esittely ja näyttelyyn tutustumista. Fame-ravintolassa nau-
titun lounaan jälkeen jatketaan matkaa Linnanmäen Pea-
cock-teatteriin, jossa Uuden Iloisen Teatterin näytös alkaa 
klo 16.00. Esityksen kesto noin 1½ tuntia (ei väliaikaa). 
Paluu Turkuun noin klo 20.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas
- sisäänpääsy ja opastus
- teatterilippu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 155 € 
ei-jäsenet 175 € – Teatterimatkat –

Musiikkimuseon kuvat Ralp Larmann
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”Ilosia aikoja – mielensäpahoittaja”
Kirjurinluodon kesäteatterissa
lauantaina 19.6.2021
”Niin minä mieleni pahoitin, kun teatteriin jouduin. Jonoja on eikä väliajalla 
saa edes piimää.” Legendaarisen näytelmän Ilosia aikoja – Mielensäpahoittaja 
pääroolin esittää Vesa Vierikko. Ohjaus Mika Myllyaho.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 10.30. Ajetaan Eurajoelle Vuojoen karta-
noon, jossa rooliopastuksen lisäksi nautitaan lounas. Kartano lukeutuu Suomen 
kauneimpiin ja kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimpiin 
empirekartanoihin. Jatketaan matkaa Poriin. Teatteriesitys alkaa Kirjurinluodon 
kesäteatterissa klo 15.00. Esityksen jälkeen palataan Turkuun, jonne saavutaan 
noin klo 19.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas 
- sisäänpääsy ja kartanon esittely
- teatterilippu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet  105 €
ei-jäsenet 125 €

Matkan hinta:
jäsenet 125 €
ei-jäsenet 145 €

”Tulitikkuja lainaamassa”
Viikinsaaren kesätetterissa
perjantai 23.7.2021
Viikinsaaren kesäteatterissa nähdään tänä kesänä musiikkikomedia Tulitikkuja 
lainaamassa. Se on ratkiriemukas tarina kahden veijarin, Antti Ihalaisen ja Jussi 
Vatasen, tulitikkujen, kihlojen ja porsaan hankintamatkasta. Näytelmä ajoittuu 
vallattomaan 1920-lukuun, ja musiikkina kuullaan muun muassa Alfred J. Tanne-
rin iskelmiä. 

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Tampereen Laukon-
torille, josta M/S Silver Sky vie teatteriristeilylle kuvankauniille Pyhä-
järvelle. Risteilyn aikana herkullinen lounastarjoilu noutopöydästä. 
Risteily päättyy Viikinsaareen ennen klo 14.00 alkavaa esitystä. 
Teatterissa katettu katsomo. Turkuun palataan noin klo 19.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- risteily ja lounas
- teatterilippu

                      - matkanjohtajan palvelut
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”Elämältä kaiken sain”
Hämeenlinnan kesäteatterissa
lauantaina 3.7.2021
Musikaali Elämältä kaiken sain on 
inhimillinen tarina rakkaudesta, 
elämästä ja vanhasta kitarasta, joka 
sotkee kaiken. Se on romanttinen 
komedia, jossa elämä yllättää ja 
rakkaus kipunoi. Pepe Willber-
gin hitit soivat upeasti loistavien 
laulajien ja viisihenkisen bändin 
esittäminä. 

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta 
klo 10.00. Ajetaan Hämeenlinnan 
keskustassa sijaitsevaan idylliseen 
ravintola Piparkakkutaloon, jossa nautitaan her-
kullinen lounas. Jugendhenkisen talon rakennutti vuonna 1906 kauppias Anders Skogster 
perheelleen kodiksi. Ruokailun jälkeen siirrytään kesäteatteriin seuraamaan klo 14.00 alka-
vaa musikaalinäytöstä. Esityksen jälkeen palataan Turkuun, jonne saavutaan noin klo 18.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas
- teatterilippu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet  110 €
ei-jäsenet 130 €

Marraskuun teatterimatka vahvistuu/julkaistaan alkukeväällä.
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Kirkkoretki Mynämäelle  
sunnuntaina 4.4.2021
Pyhälle Laurille omistettu kirkkorakennus on maamme kolmanneksi suurin keskiai-
kainen kivikirkko. Erityispiirteisiin kuuluu mahtava, tornimainen länsihalli, jolle ei ole 
vastinetta muualla Suomessa. Karjalan puinen pitkäkirkko on valmistunut vuonna 
1869, ja se edustaa uusgoottilaista tyyliä.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Mynämäellä sijaitsevaan Pyhän 
Laurin kirkkoon, jossa osallistutaan pääsiäispäivän messuun klo 10.00 alkaen. Tilai-
suuden jälkeen käydään tutustumassa Karjalan kirkkoon. Herkullinen lounas nau-
titaan tunnelmallisessa Mynämäen Lomakoti Laihossa. Ruokailun jälkeen ajetaan 
takaisin Turkuun, jonne saavutaan noin klo 15.00.

Matkan hinta:
jäsenet  55 €
ei-jäsenet 65 € 

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas 
- matkanjohtajan palvelut



Lohjalta Hyrsylän mutkaan 
lauantaina 24.4.2021
Lohjalla tutustutaan Koivulan Kartanoon, jonka historia ulottuu 1500-luvulle. Kartano 
kuului 200 vuoden ajan suuraateliselle Flemingin suvulle, ja nykyisen muotonsa 
päärakennus on saanut 1950-luvulla. Ahon suku on asunut kartanoa vuodesta 1984. 
Pihapiirin vanhimmat säilyneet rakennukset ovat viljamakasiini ja kivinavetta, jotka ovat 
molemmat 1700-luvulla rakennettuja. Teija ja Kalervo Kaarteen sotamuseo Lohjalla on 
yksityinen kotimuseo. Esillä on sotien esineistöä ja aseita. Museossa on mahdollista 
kuulla sodan ääniä sekä tutustua Lotta-kanttiiniin, juoksuhautaan, korsuun sekä 
pommisuojaan. Teijan mosaiikkigalleria tuo esille elämän kauneuden ja sitä kautta 
elämän jatkuvuuden sekä toivon paremmasta rauhan maailmasta. Museon yhteydessä 
sijaitseva tsasouna muistuttaa meitä uskon voimasta ja merkityksestä, niin sodan 
kuin rauhan aikana. Aira Samulinin Hyrsylän mutkassa Nummi-Pusulassa tutustutaan 
Airan muistorikkaisiin pienmuseoihin ja näyttelyihin sekä kirpputoriin Wanhan talon 
yläkerrassa. Nautitaan kahvit viehättävistä ruusukupeista tuoreen kanelipullan kera ja 
kuunnellaan Airan mielenkiintoisia ja yllättäviä tarinoita.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 10.00. Ajetaan 
Lohjalle Koivulan Kartanoon, jossa esittelykierros ja 
lounas. Kartanosta siirrytään Kaarteen sotamuseoon, 
jonka yhteydessä on myös mosaiikkigalleria ja 
tsasouna. Paluumatkalla vieraillaan Nummi-Pusulassa 
sijaitsevassa Aira Samulinin karjalaisessa hirsilinnassa, 
Hyrsylän mutkassa. Airan vanhuudenkodissa 
tutustutaan, miten Aira haluaa elää turvallisesti 
esteettömässä kodissaan mahdollisimman pitkään. 
Paluu Turkuun noin klo 18.30.
 
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- sisäänpääsyt ja opastukset
- lounas ja kahvit
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 120 €
ei-jäsenet 140 €
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Saimaan kanava – Lappeenranta ja Viipuri
27.–29.5.2021
Saimaan kanava johtaa Saimaan järvialueelta Viipurin kautta Suomenlahdelle ja 
on maamme merkittävin historiallinen kanava. Pituutta kanavalla on 43 kilometriä, 
ja siinä on kahdeksan sulkua, joista kolme on Suomen ja viisi Venäjän puolella. 
Lappeenrannasta tehdään päiväristeily kanavaa pitkin Viipuriin, jossa on muutama 
tunti aikaa kiertoajeluun ja nähtävyyksien katseluun.

Matkaohjelma
Torstai 27.5.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Lounas nautitaan Lahdessa ravintola 
Lokissa Vesijärven hienoissa rantamaisemissa. Jatketaan matkaa Lappeenrantaan, 
jossa majoittuminen Scandic Patria -hotelliin. Tehdään lyhyt kaupunkikiertoajelu 
ja käydään 1840-luvulla rakennetussa Kanavamuseossa, joka on entinen kanavan 
piiripäällikön ja kasöörin virkatalo. Museossa esitellään kanavan rakentamisen his-
toriaa aina 1600-luvun Pontuksen kanavasta nykyiseen Saimaan kanavaan. Illalla 
on aikaa käydä kaupungilla tai nauttia kylpylän palveluista.

Perjantai 28.5.
Varhaisen aamiaisen jälkeen siirrytään lähtöselvitykseen läheiseen matkustajasata-
maan. M/S Carelia lähtee kohti Viipuria klo 7.45. Matkan aikana on reittiselostusta 
ja mukavaa ohjelmaa. Nähdään kauniita järvimaisemia ja koetaan kanavan sulku-
jen läpi kulkeminen. Lounastarjoilu noutopöydästä. Viipurin satamaan saavutaan 
noin klo 13.15.

Viipurissa tehdään kaupunkikierros bussilla ja nähdään tärkeimmät nähtävyydet, 
kuten Viipurin linna, vanhakaupunki muureineen, Vanha kellotorni, Eremitaasi-
taidemuseo ja Monrepos´n puisto. Kiertoajelu päättyy kauppatorille, josta on lyhyt 
kävelymatka satamaan. Laiva lähtee paluumatkalle klo 16.15. Laivalla nautitaan 
päivällinen noutopöydästä. Saapuminen Lappeenrantaan noin klo 21.45.

Matkan hinta:
jäsenet  455 €
ei-jäsenet 475 €

Lisämaksu
yhden hengen
huoneesta 80 €
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Lauantai 29.5.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Ajetaan maalaismaisemiin 
Pulsan asemalle. Alueella sijaitsee vuonna 1869 valmistunut rautatiease-
makokonaisuus. Paikallinen yrittäjäperhe on antanut asemalle uuden 
elämän entisöimällä sen vanhaa rakennusperinnettä kunnioitten. Vierai-
lun jälkeen jatketaan kotimatkaa historiallisiin puistomaisemiin Loviisan 
Kappeliin, jossa nautitaan lounas. Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus 2 hengen huoneessa 
- 2 aamiaista, 3 lounasta, 1 päivällinen 
- risteilyliput
- sisäänpääsyt, kiertoajelut ja suomenkielisen  
  paikallisoppaan palvelut
- satamamaksut
- matkanjohtajan palvelut

Matkalle mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi. Passin kuva-
aukeamasta tulee toimittaa kopio matkatoimistoon viimeistään 
2 viikkoa ennen matkaa. 
 

9



Herrankukkaro 
keskiviikkona 9.6.2021
Herrankukkaro on Turun saaristossa, Rymättylässä, sijaitseva vanhan kalastajatilan 
ympärille rakentunut omaleimainen kokous- ja virkistyspaikka. Ryhmille ja yrityksille 
tarkoitettu kylämiljöö palvelee ympärivuotisesti. Perille Rymättylän Airismaalle pääsee 
kaikkina vuodenaikoina maanteitse.

Matkaohjelma
Kokoontuminen klo 9.45 Vaakahuoneen Paviljongin edessä, osoitteessa Linnankatu 
40. S/S Ukkopekka lähtee höyrylaivan pehmeydellä kohti Naantalia klo 10.00. 
Laivalla nautitaan kahvit. Opastettu kävelykierros vanhassa kaupungissa laivan 
saavuttua Naantaliin klo 12.00. Kävelykierroksen jälkeen bussikuljetus Rymättylään 
Herrankukkaroon, jossa tutustumista kohteeseen ja lounastarjoilu. Paluumatkalla 
poiketaan Rymättylän Röölässä Vanhassa Myllymuseossa ja Silliperinnemuseo 
Dikselissä. Turun linja-autoasemalle saavutaan noin klo 16.00.

Hintaan sisältyy:
- laivaristeily
- lounas ja kahvitarjoilu
- opastus Naantalissa
- linja-autokuljetukset
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet  95 €
ei-jäsenet 105 €
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Tuusulanjärven taiteilijakodit 
lauantaina 12.6.2021
Tuusulanjärven rantatien kierroksella nähdään upeiden maisemien lisäksi 
taiteilijakodit Ainola ja Halosenniemi sekä Aleksis Kiven kuolinmökki. Tutustutaan 
myös viehättävään Krapin tilan pihapiiriin.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Tuusulanjärven maisemiin, ja kierros 
suomalaisuuden lähteille alkaa oppaan johdolla. Aluksi nautitaan kahvit Ainolan 
kahvilassa. Tutustutaan Ainolan kotimuseoon, joka oli Jean Sibeliuksen ja hänen 
puolisonsa Ainon kotitalo. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema rakennus sijaitsee 
lähellä Tuusulanjärven rantatien pohjoispäätä. Jatketaan matkaa Halosenniemeen, 
joka oli taidemaalari Pekka Halosen koti ja ateljee. Nykyään Halosenniemi toimii 
museona ja on yksi Suomen merkittävimmistä historiallisista taiteilijakodeista. 
Viimeinen kohde ennen lounasta on Syvälahden torppa, Aleksis Kiven kuolinmökki, 
jossa kansalliskirjailijamme vietti elämänsä viimeiset kuukaudet veljensä räätäli Albert 
Stenvallin perheen hoivissa. Lounas nautitaan Krapin pihalla ravintola Mankelissa. 
Pihapiirin puistossa on ravintoloiden lisäksi Aitta, Alitupa, kesäteatteri, Krapin Paja, 
Riihi sekä vanhassa navetassa sijaitseva Hotelli Krapi. Takaisin Turkuun saavutaan noin 
klo 17.00. 

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kahvi ja lounas
- sisäänpääsyt museoihin
- matkanjohtajan ja oppaan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 125 €
ei-jäsenet 145 €
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Juhannusmatka Utön majakkasaarelle
25.–27.6.2021

Matkan hinta:
jäsenet  315 €
ei-jäsenet 335 €

Lisämaksu  
yhden hengen  
huoneesta 85 €

Utö on Suomen eteläisin asuttu saari ja sijaitsee Saaristomeren eteläosassa, noin 88 
kilometriä Turusta lounaaseen. Saari tunnetaan Utön majakasta, luotsiasemasta, linnus-
tosta, haaksirikoista ja merisäätiedotuksista. Karu mutta lajistoltaan yllättävän moni-
muotoinen luonto ja toimiva kyläyhteisö tekevät saaresta ainutlaatuisen. 1900-luvun 
alussa saarella asui vielä noin 110 asukasta. Viime vuosina vakituisesti asuvien määrä 
saarella on vaihdellut kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen. Utö toimi puolustus-
voimien tukikohtana vuoteen 2005 saakka.

Matkaohjelma
Perjantai 25.6.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Aje-
taan Nauvon Pärnäisiin, josta yhteysalus M/S 
Baldur lähtee kohti Utöä. Laivamatkan kesto 
on noin 5 tuntia. Laivalla on kahvila-ravintola 
ja lepotuoleja. Maihinnousun jälkeen majoit-
tuminen Utö Havshotelliin, joka on saneerattu 
entiseen kasarmirakennukseen. Päivällinen 
nautitaan hotellin noutopöydästä. Perinteistä 
juhannusaaton viettoa Hembygdsgårdenilla 
kylän asukkaiden kanssa. Nostetaan juhannus-
salko, poltetaan tulia ja juhlistetaan yötöntä 
yötä.

Lauantai 26.6.
Aamiainen hotellissa. Tehdään paikallisopas Martinin johdolla kävelykierros, jonka 
aikana tutustutaan saaren nykyelämään sekä historiaan ja merenkulkuun. Käydään ma-
jakalla ja kirkossa sekä kuullaan traagisiakin tarinoita lukuisista saaren lähistöllä tapah-
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tuneista haaksirikoista. Tunnetuimmat ovat S/S Park Victoryn tragedia jouluyönä 1947 ja Estonian uppoaminen 
vuonna 1994. Lounas hotellin noutopöydästä. Juhannuspäivän iltapäivää voi viettää saarella kävellen ja pikku-
kylään tutustuen. Kylän raitilta löytyy kauppa, Hannas Horisont -kahvila ja pari putiikkia, joissa on myynnissä 
paikallisia käsitöitä ja taidetta. Etäisyydet saarella eivät ole pitkiä. Ruokailu joko hotellin noutopöydästä tai á la 
carte -listalta (omakustanteinen).

Sunnuntai 27.6.
Aamiainen hotellissa. Lounas nautitaan noutopöydästä ennen laivan lähtöä klo 13.30. Pärnäisiin saavutaan klo 
18.30. Ajetaan Turkuun, jonne saavutaan noin klo 19.45.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- laivamatka Pärnäinen-Utö-Pärnäinen
- majoitus Utö Havshotellissa
- 2 aamiaista, 2 lounasta, 1 päivällinen
- opastukset ja matkanjohtajan palvelut

Liikuntarajoitteista tulee ilmoittaa matkavarauksen yhteydessä. 
Yhteysaluksella on paljon portaita. Pidätämme oikeuden mah-
dollisiin muutoksiin laivan aikatauluissa.



Savonlinnan Oopperajuhlat – Carmen 
8.–10.7.2021
Savonlinnan Oopperajuhlat on Suomen kulttuurielämän valovoimaisimpia ja kansain-
välisestikin merkittävimpiä tapahtumia. Oopperaesitys keskiaikaisen linnan pihalla on 
ainutkertainen ja unohtumaton elämys. Georges Bizetin ooppera Carmen on kiihkeä ja 
kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, mus-
tasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mut-
ta myös kotimaansa ranskalaisen hienostuneisuuden ja kepeyden. Esityskieli on ranska. 
Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto noin 3 tuntia ja 15 minuuttia. 
Yksi väliaika. Carmen: Tuija Knihtilä, Don José: Amadi Lagha, Micaëla: Aurora Marthens, 
Escamillo: Yuriy Yurchuk.

Matkaohjelma
Torstai 8.7.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Lahteen, jossa kahvitarjoilu Piano-Pa-
viljongissa Sibeliustalon kupeessa. Nähdään myös upea Vesijärven puuarkkitehtuurialue. 

Jatketaan matkaa Mikkeliin ja vieraillaan Tertin kartanossa, jossa lounastarjoilu. 
Matka jatkuu Savonlinnaan, jossa majoittuminen hotelli Pietari Kylliäiseen kahdek-
si yöksi. Iltapala idyllisessä Saima kahvila-ravintolassa ennen Pikkukirkon Yösoit-
to-konserttia, joka alkaa klo 21.00.

Matkan hinta:
jäsenet  735 €
ei-jäsenet 755 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 130 €
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Perjantai 9.7.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Varkauteen, 
jossa opastettu kiertoajelu Alvar Aallon ra-
kennuksilla. Käydään taidekeskus Väinöläs-
sä, joka on idyllinen puutalo koivujen kat-
veessa Varkauden keskustassa. Vaihtuvien 
näyttelyjen lisäksi talossa on laaja perusko-
koelma grafiikkaa, akvarelleja ja veistoksia. 
Lounas nautitaan entisen tehdasruokalan 
satavuotiaassa miljöössä ravintola Kaks 
Ruusussa. Lounaan jälkeen mahdollisuus 
käydä vesitornissa, josta avautuvat upeat 
näköalat. Lopuksi vieraillaan vielä Päiviön-
saaressa, jossa voi tehdä mieluisia ostoksia. 
Paluu hotelliin. Illalla tehdään laivaristeily, 
joka päättyy Olavinlinnan takalaituriin. Sieltä 
päästään seuraamaan klo 19.00 alkavaa 
Carmen-oopperaa.

Lauantai 10.7.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Aje-
taan Imatralle, missä vieraillaan aivan Imat-
ran Valtionhotellia vastapäätä sijaitsevassa 
kauniissa Piponiuksen talossa, jossa on 
veteraanimuseo. Esittelyn lisäksi nautitaan 
kahvit. Tämän jälkeen ajetaan kohti Kotkaa, 
jossa on tarjolla herkullinen lounas ranska-
laista aatelislinnaa muistuttavassa Karhulan 
hovissa. Kotimatka jatkuu Helsingin kautta 
Turkuun, jonne saavutaan noin klo 20.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- 2 yötä hotellissa kahden hengen 
 huoneessa
- konserttilippu
- lippu Carmen-oopperaan, A-katsomo
- 2 aamiaista, 3 lounasta, 2 kahvitarjoilua, 

iltapala
- sisäänpääsymaksut ja opastukset 
 kohteisiin ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut

Suosittelemme ilmoittautumaan mahdol-
lisimman pian oopperalippujen suuren 
kysynnän vuoksi.



Matkan hinta:
jäsenet  85 €
ei-jäsenet 95 € 

Kahdeksan lossin kierros 
keskiviikkona 14.7.2021
Kahdeksan lossin kierros houkuttelee vuodesta toiseen ihailemaan saaristomaisemia 
ja tutustumaan saaristokuntiin. Tällä kertaa kierroksen lomassa vieraillaan Korppoon 
kirkonkylässä ja kirkossa. Pysähdytään myös Nauvon kirkonkylässä, jossa mahdollisuus 
tehdä ostoksia tai vain ihastella kesäisen rannan tunnelmaa.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan kohti Kustavia ja nautitaan aamukahvit 
Kustavin Savipajalla. Matka jatkuu yhteysaluksella Iniöön, jossa nautitaan lounas 
Lolan ravintolassa. Jatketaan meriteitse Houtskariin ja sieltä Korppooseen. Käydään 
Korppoon kirkossa ja nautitaan kahvit Hjalmars-ravintolassa. Jatketaan matkaa Nauvon 
kirkonkylän kautta Turkuun, jonne saavutaan noin klo 20.30. Matkalle mukaan hyvät 
jalkineet ja säänmukainen vaatetus.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- yhteysalusmaksut
- lounas ja 2 kahvitarjoilua
- matkanjohtajan palvelut
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Ruusujen Visby 
25.–27.7.2021 ja 8.–10.8.2021
Visbyn lumoava hansakaupunki ja Gotlannin keskus sijaitsee keskellä Itämerta. Saaren 
historia ulottuu tuhansien vuosien taakse, ja menneistä ajoista kertoo vanhakaupunki 
ja sen punaisten ruusujen koristamat nupukiviset kadut. Kehämuurin ympäröimä kau-
punginosa on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi. Kaupungin vanhimmat 
rakennukset ovat säilyneet 1100-luvulta saakka, mutta paljon on myös raunioita lu-
kuisten valloitusten jäljiltä. Visbyn kaupunkia ympäröi Gotlannin saaren monipuolinen 
luonto, jota päästään ihailemaan retkellä. Huomaathan, että matkoja järjestetään kak-
si, toinen heinäkuussa ja toinen elokuussa.

Matkaohjelma
Sunnuntai 25.7. / sunnuntai 8.8.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 13.00. Ajetaan Helsingin 
Länsisataman ykkösterminaaliin. M/S Europa lähtee risteilemään 
kohti Visbyä klo 16.30. Majoittuminen A- tai B-luokan kahden 
hengen hyteissä. Laivalla päivällinen noutopöydästä ja mukavaa 
risteilyohjelmaa.

Maanantai 26.7. / maanantai 9.8.
Aamiainen laivalla. Visbyhyn saavutaan klo 9.00. Maihinnousun 
jälkeen lähdetään satamasta bussilla päiväretkelle viehättävään 
Visbyn kaupunkiin ja sen lähialueille suomenkielisen oppaan 
johdolla. Suunnataan rannikolle pittoreskiin Gnisvärdin kalastaja-
kylään, jossa sijaitsee muun muassa Gotlannin suurin laivanmuo-
toinen kivihauta pronssikaudelta. Alueella on myös yksi saaren 
upeimmista hiekkarannoista, Tofta. Vieraillaan myös Södra 
Hällarnan luonnonsuojelualueella, josta on upeat näkymät me-
relle sekä tunnetulle Högklintin kalliojyrkänteelle. Pysähdytään myös 
kaupungin suosituimmassa puistossa, Almdalenissa. Lopuksi vielä lyhyt kävelykierros 
Visbyn vanhassakaupungissa matkanjohtajan johdolla. Retken kesto noin 4 tuntia. 
Laivalle paluun jälkeen illallinen noutopöydästä klo 18.00. M/S Europa lähtee paluu-
matkalle klo 20.30.

Tiistai 27.7. / tiistai 10.8.
Aamiaisbrunssi laivalla. Risteilyohjelmaa merimaisemia ihaillen. Laiva saapuu Helsinkiin 
klo 16.00. Satamasta jatketaan matkaa bussilla Turkuun, jonne saavutaan noin klo 19.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset Turku-Helsingin satama-Turku
- risteily kahden hengen hytissä (erilliset vuoteet)
- 2 buffetpäivällistä ja 2 meriaamiaista
- risteilyohjelma, retki ja paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
A-luokka 
(ikkunallinen) 
445 €
B-luokka (sisähytti) 
375 €

Lisämaksu yhden 
hengen B-luokan 
hytistä 45 €

Ilmoittautumisen yhteydessä 
tarvitaan syntymäaika.



Tutustutaan Mathildedalin ruukkikylään ja sen historiaan. Kylä edustaa 1800-luvun ruuk-
kia punamultataloineen, kartanomiljöineen ja vanhoine tehdasrakennuksineen upean 
luonnon ja meren äärellä. Westersin luomupuutarha Kemiönsaarella tarjoaa puutarhan 
taikaa: kukkaloistoa ja yrtti-istutuksia upeassa vanhassa maaseutumiljöössä.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan ensin Perniöön 
pariskunta Mattssonin omin käsin rakentamaan eksoottiseen 
Kalliolaakson linnaan, jossa paikan esittely ja kahvitarjoilu. Jatke-
taan matkaa Mathildedalin kylään Teijossa. Kävelyretken aikana 
tutustaan ruukkitehdasalueen vanhoihin rakennuksiin ja niiden 
historiaan oppaan johdolla sekä vieraillaan Teijon tehtaat vuo-
sisatojen saatossa -historianäyttelyssä.

Klo 12.00 nautitaan lounas ravintola Ruukin Krouvissa, joka 
on kunnostettu vanhaan karkaisimorakennukseen. Lounaan 
jälkeen vapaata aikaa tutustua kylään sekä tehdä ostoksia. 
Matka jatkuu Kemiön kautta kohti Kiilan kylää. Pysähdys 
historiallisen Strömman kanavan kohdalla Kemiönsaarella. 

Westersin luomupuutarhassa opas kertoo eri kasveista, viljelyme-
netelmistä sekä esittelee tilan. Nautitaan iltapäiväkahvit Westersin kivimakasiinissa ja 

tutustutaan tilan taidenäyttelyyn. Klo 16.30 lähdetään paluumatkalle ja Turkuun saavu-
taan noin klo 17.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas, 2 kahvitarjoilua
- opastukset ja pääsymaksut
- matkanjohtajan palvelut

Mathildedal ja Westers 
perjantaina 6.8.2021

Matkan hinta:
jäsenet  125 €
ei-jäsenet 145 € 
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Matka Utön majakkasaarelle 
12.–14.8.2021
Utö on Suomen eteläisin asuttu saari, ja se sijaitsee Saaristomeren eteläosassa, noin 
88 kilometriä Turusta lounaaseen. Saari tunnetaan suuresta Utön majakasta, luotsia-
semasta, haaksirikoista, linnustostaan ja merisäätiedotuksista. Karu mutta lajistoltaan 
yllättävän monimuotoinen luonto ja toimiva kyläyhteisö tekevät saaresta ainutlaatui-
sen. 1900-luvun alussa saarella asui vielä noin 110 asukasta. Viime vuosina vakituisesti 
asuvien määrä saarella on vaihdellut kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen. 
Utö toimi puolustusvoimien tukikohtana vuoteen 2005 saakka.

Matkaohjelma
Torstai 12.8.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 11.30. Ajetaan Nauvon Pärnäisiin, josta yh-
teysalus M/S Baldur lähtee kohti Utötä. Laivamatkan kesto on noin viisi tuntia. 
Laivalla on kahvila-ravintola ja lepotuoleja. Maihinnousun jälkeen majoittu-
minen Utö Havshotelliin, joka on saneerattu entiseen kasarmirakennukseen. 
Päivällinen nautitaan hotellin noutopöydästä. Tummuvassa illassa on elämys 
katsella majakan mereen heijastuvaa loistoa.

Perjantai 13.8.
Aamiainen hotellissa. Tehdään paikallisopas Martinin johdolla kävely-
kierros, jonka aikana tutustutaan saaren nykyelämään sekä historiaan ja 
merenkulkuun. Käydään majakalla ja kirkossa sekä kuullaan traagisiakin tarinoita 
lukuisista saaren ympäristössä tapahtuneista haaksirikoista. Tunnetuimmat ovat S/S 
Park Victoryn tragedia jouluyönä 1947 ja Estonian uppoaminen vuonna 1994. Lounas 
nautitaan hotellin noutopöydästä. Iltapäivää voi viettää saarella kävellen ja pikkuky-
lään tutustuen. Kylän raitilta löytyy kauppa, Hannas Horisont -kahvila ja pari putiikkia, 
joissa on myynnissä paikallista käsityötä ja taidetta. Etäisyydet saarella eivät ole pitkiä, 
joten saari tulee kierrettyä parin kilometrin kävelyllä. Ruokailu joko hotellin nouto-
pöydästä tai á la carte -listalta (omakustanteinen).

Lauantai 14.8.
Aikainen aamiainen nautitaan noutopöydästä ennen laivan lähtöä klo 8.30. 
Pärnäisiin saavutaan noin klo 13.30. Ajetaan Turkuun, jonne saavutaan noin 
klo 14.45.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- laivamatka Pärnäinen-Utö-Pärnäinen
- majoitus Utö Havshotellissa 
- 2 aamiaista, 1 lounas, 1 päivällinen
- opastukset ja matkanjohtajan palvelut

Liikuntarajoitteista tulee ilmoittaa matkavarauksen yhteydessä. Yhteysaluksella on paljon 
portaita. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin laivan aikatauluissa.
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Matkan hinta:
jäsenet 300 €
ei-jäsenet 320 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 85 €



Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein järjestettävä kansainvälinen nykytai-
teen suurtapahtuma. Tuotannosta ja kuratoinnista vastaa Helsingin taidemuseo. 
Biennaali on osa Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, ja se järjestetään nyt 
ensimmäisen kerran Vallisaaressa. Vallisaari ja Kuninkaansaari sijaitsevat Suomenlin-
nan naapurissa 20 minuutin lauttamatkan päässä Kauppatorilta. Biennaali esittelee 
korkeatasoista kuvataidetta sekä Suomesta että maailmalta. Saaren kesyttämätön 
luonto tarjoaa ainutlaatuisen paikan yleisön ja taiteen kohtaamiseen. Tapahtumaan 
osallistuu noin 40 taiteilijaa.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan Helsingin Kauppatorille, josta 
kuljetus yhteysaluksella Vallisaareen. Alkuun tehdään opastettu kävelykierros, joka 
on yhdistelmä taidetta, saaren luontoa ja mielenkiintoista sotahistoriaa. Nautitaan 
keittolounas ja kahvit Satamavajan ravintolassa, minkä jälkeen on aikaa tutustua 
saareen ja sen näyttelyyn. Paluu yhteysaluksella Kauppatorille ja kuljetus Turkuun, 
jonne saavutaan noin klo 19.00. Matkalle mukaan sopivat jalkineet ja säänmukainen 
vaatetus.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- venekuljetukset
- lounas ja kahvitarjoilu
- pääsymaksu ja opastus
- matkanjohtajan palvelut

Helsinki Biennaali Vallisaaressa
lauantaina 21.8.2021

Matkan hinta:
jäsenet  165 €
ei-jäsenet 185 € 
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Kuva Matti Pyykkö



Entisaikoina tulien avulla ilmoitettiin merenkulkijoille turvallinen tie satamaan tai 
rantaan. Nykyään tuli sytytetään kerran vuodessa vanhaa perinnettä kunnioittaen. 
Muinaistulien yön kunniaksi vietetään ohjelmallinen ilta Rosalan saaressa. Rosalan 
Viikinkikeskus on vuonna 1992 perustettu museo ja vierailukeskus, jonka pääasiallinen 
tarkoitus on esitellä saariston ja Suomen rauta-aikaista historiaa.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 15.00. Ajetaan Kemiönsaaren Kasnäsiin, josta 
yhteysalus Rosalaan lähtee. Venematka kestää noin 30 minuuttia. Saarelle saavuttua 
katsotaan auditoriossa esitys viikingeistä ja heidän mytologiastaan. Esityksen jälkeen 
kierretään oppaan johdolla viikinkikylässä. Herkullinen illallinen – noutopöytä viikin-
kien tapaan – nautitaan tunnelmallisessa Päällikön hallissa. Ohjelmallinen ilta jatkuu 
ennen muinaistulien sytytystä kylän lahdella. Paluumatkalle lähdetään veneellä noin 
klo 22.30 ja jatketaan bussikuljetuksella Turkuun, jonne saapuvaan puoliltaöin.
 
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- opastus, ohjelma ja illallinen
- matkanjohtajan palvelut

Muinaistulet Rosalassa
lauantaina 28.8.2021

Matkan hinta:
jäsenet  120 €
ei-jäsenet 140 € 
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Ruskan värien heijastuminen Kilpisjärven syvän siniseen veteen ja taustalla siintävät 
Ruotsin ja Norjan tuntureiden huiput ovat mieleenpainuva elämys. Yövytään Enontekiön 
Hetassa ja tehdään sieltä mielenkiintoiset päiväretket Norjan puolelle Jäämeren rannalle 
Altalle ja Skibotniin sekä Saanan kupeeseen Kilpisjärvelle. Kaikki Suomen yli tuhatmetri-
set huiput ja 60 prosenttia Suomen tuntureista sijaitsevat Enontekiöllä. Enontekiön nimi 
juontuu paikasta, jossa eno eli joki saa alkunsa. Paluumatkalla piipahdetaan myös Ruot-
sin puolella. Lapin kilometrit ovat pitkiä, mutta ajomatkoilla pidetään sopivasti taukoja.

Matkaohjelma
Lauantai 11.9.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Huittisiin, jossa 
nautitaan aamukahvit Huittisten Pahkaparatiisissa. Laaja kokoel-
ma luonnon taidetta tuo esille metsien käsittämättömän moni-il-
meisyyden ja yllätyksellisyyden. Huittisista jatketaan Jyväskylään 
ja koetaan puutarhaunelmia Viherlandiassa, jossa pidetään lou-
nastauko. Matka jatkuu Ouluun, jossa majoitutaan Lapland Hotels 
Ouluun. Hotellissa voi jo ennakkoon nauttia Lapin elämykselli-
syydestä keskellä kaupungin sykettä. Hotellin design on saanut 
vaikutteita luonnosta ja Lapin tarinoista.

Sunnuntai 12.9.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Rovaniemelle, jossa ylitetään napapiiri Jou-
lupukin Pajakylä Santa Parkin kautta. Lounas tunnelmallisessa Joulutalon 
kahvila-ravintolassa. Jatketaan matkaa Enontekiön Hettaan. Majoittumi-
nen sekä hotelliin ja sen ympäristöön tutustumista.

Maanantai 13.9.
Aamiainen hotellissa. Päivä pitää 

sisällään Hetan kirkonkylään ja sen ympäristöön 
tutustumista. Tutustutaan Tunturi-Lapin luontokeskuk-
seen, nähdään Jyppyrän vaara ja Peurapolun peurahau-
dat. Kylän kirkon mosaiikkisesta alttaritaulusta välittyy 
paikallinen tunnelma tunturien sylissä. Paikalliset 
hopeapajat ovat myös näkemisen arvoiset. Nautitaan 
nokipannukahvit ja paistetaan makkaraa luonnon 
helmassa. Illallinen hotellissa.

Ruskamatka käsivarren Lappiin ja Norjaan
11.–17.9.2021

Matkan hinta:
jäsenet 950 € 
ei-jäsenet 970 €

Lisämaksu
yhden hengen
huoneesta 220 € 

Kuva Juuso Holstein



Tiistai 14.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään retkelle Altaan, Norjan poh-
joisimpaan osaan. Pysähdytään matkalla Pikefossenin vesipu-
touksella Kautokeinon ja Masin välissä. Altassa tutustutaan 
moderniin, mutta lämminhenkiseen Nordlyskatedralenin 
revontulikappeliin sekä poiketaan kauppakeskus Amfi-Altassa. 
Evästauko Jäämeren rannalla. Paluumatkalla vieraillaan ek-
soottisessa Kautokeinon saamelaiskylässä sijaitsevassa Juhl-
sin hopeagalleriassa. Paluu Hettaan hotelliin, jossa Illallinen. 
Retkipäivän kesto noin 10 tuntia.

Keskiviikko 15.9.
Aamiainen hotellissa. Retki suuntautuu Kilpisjärvelle ja Norjan 
Skibotniin. Kilpisjärvellä pysähdys Saana-tunturin kupeessa Kilpishallilla. Kilpisjärvi 
on Enontekiön pohjoisin kylä ja rajapiste Norjaan. Jatketaan upeaa maisemamatkaa 
Skibotniin, jossa evästauko Jäämeren rannalla. Paluumatkalla Skibotnista Kilpisjärvel-
le pysähdytään Rovijoen vesiputouksella. Poiketaan myös Jämärän linnoitusalueella 
kuulemassa paikan sotahistoriaa. Paluu Hettaan hotelliin, jossa illallinen. Retkipäivän 
kesto noin 9 tuntia.

Torstai 16.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään ajamaan kohti etelää. Ylitetään Ruotsin raja ja 
käydään kahvilla idyllisessä Pajalan kylässä. Siellä nähdään yksi Ruotsin suurimmista 
puukirkoista ja yksi maailman suurimmista aurinkokelloista. Jatketaan matkaa Haa-
parantaan ja Tornioon, jossa nautitaan lounas. Matka jatkuu Ouluun, jossa majoitu-
taan Lapland Hotels Ouluun.

Perjantai 17.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään ajamaan kohti Vaasaa. Nautitaan lounas Bernys-ra-
vintolassa Raippaluodon sillan kupeessa. Matka jatkuu Karvialle viehättävään Anne 
Mattilan Taidekahvilaan, jossa kahvitarjoilu ja Mattilan tekemään taiteeseen tutustu-
mista. Jatketaan kotimatkaa Turkuun, jonne saavutaan noin klo 20.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- 2 yön majoitus Lapland Hotels Oulussa
- 4 yön majoitus Lapland Hotels Hettassa,  
  saunan ja maisema-altaan käyttö
- 6 aamiaista, 4 lounasta, kahdet retkieväät,  
  3 kahvitarjoilua, 3 illallista
- pääsymaksut ja paikallisoppaiden palvelut
- matkanjohtajan palvelut
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Naantalin Musiikkijuhlien konserttimatka Viroon 
25.–26.9.2021
Lähde ainutlaatuiselle konserttimatkalle Laulasmaan viehättävään pikkukylään, joka 
sijaitsee noin 35 kilometriä Tallinnasta länteen. Uudessa Arvo Pärt -keskuksessa pi-
dettävässä konsertissa matkalaisille esiintyvät Tallinnan kamariorkesteri Jaakko Kuu-
siston johdolla sekä Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, sellisti Arto Noras. 
Matkalla majoitutaan Laulasmaan kylpylähotellissa, joka sijaitsee suojaisan meren-
lahden rannalla. Konserttiohjelmaan voit tutustua osoitteessa 
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Matkaohjelma
Lauantai 25.9.
klo 6.50  Lähtö Turun linja-autoasemalta.
klo 10.30  Viking XPRS lähtee Helsingin Ka-

tajanokalta. Brunssi laivalla Bistro 
Buffetissa klo 10.45.

klo 13.00  Laiva saapuu Tallinnaan. Siirtyminen maissa odottaviin 
busseihin. Bussikuljetus noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan 
Laulasmaan kylpylään. Majoittuminen hotelliin ja hetki vapaata aikaa. 
Siirtyminen noin puolentoista kilometrin päässä hotellista sijaitsevaan 
Arvo Pärt -keskukseen joko kävellen (sään salliessa) tai busseilla klo 
16.15. Arvo Pärt -keskuksessa tulee olla paikalla klo 16.45. Parkkipai-
kalta kävelymatkaa keskukseen on noin 500 metriä metsässä kulkevaa 
polkua pitkin. Konsertti alkaa klo 17.00. Väliajalla on mahdollisuus 
hyödyntää kahvilan palveluja. Konsertin jälkeen siirtyminen bussilla 
takaisin hotellille.

klo 20.00  Päivällinen hotellin ravintolassa. 
 Illalla vapaata aikaa ja hotellin järjestämät tanssit. 

Matkan hinta:
339 €/hlö 
kahden hengen 
standard-
huoneessa,
päätalossa.

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 45 
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Vastuullinen matkajärjestäjä Matkapojat Oy

Sunnuntai 26.9.
klo 8–10 Aamiainen hotellin ravintolassa. Hotellin sauna- ja uima-allasosasto on 

asiakkaiden vapaasti käytettävissä.
klo 12.00 Huoneiden luovutus ja siirtyminen bussiin. 
klo 12.15 Bussi lähtee Laulasmaalta Tallinnaan, jossa on vielä hetki omaa aikaa 

ennen siirtymistä laivaan.
klo 14.30–15 Siirtyminen laivaan. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 15.30. Mahdol-

lisuus nauttia lisämaksullinen buffet-päivällinen. Teethän varauksen 
matkavarauksen yhteydessä varmistaaksesi paikkasi ja normaalia edul-
lisemman hinnan.

klo 18.00  Laiva saapuu Helsinkiin, josta ajetaan Turkuun.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset 
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin
- majoitus kahden hengen huoneessa
- menomatkalla brunssi laivalla, illallinen ja aamiainen hotellissa
- Naantalin Musiikkijuhlien konsertti Arvo Pärt -keskuksessa
- matkanjohtajan palvelut



Islanti tarjoaa upeita luontoelämyksiä ja omaperäistä kulttuuria. Tutustutaan bohee-
min Reykjavikin historiaan ja nähtävyyksiin. Tehdään retket Siniselle laguunille ja Kul-
taiselle kolmiolle. Matkan varrella nähdään luonnon eksoottinen monimuotoisuus: 
geysirit, kuumat lähteet, tulivuoret, jäätiköt, laavakentät ja vuonot. Luonnon tarjoama 
mystiikka on käsin kosketeltavissa. Tämä matka on varmasti unohtumaton kokemus!

Matkaohjelma
Sunnuntai 3.10.
klo 11.00 Lähtö Turun linja-autoasemalta. Ajetaan Helsingin lentoasemalle.
klo 15.10 Icelandairin suora reittilento Helsingistä Keflavikiin lähtee. 
klo 15.45 Saapuminen Keflavikin lentokentälle Islantiin. Lentoasemalta kuljetus  
  Reykjavikiin (45 km) suomenkielisen oppaan johdolla. 
  Hotelliin saavuttua majoittuminen ja yhteinen illallinen hotellissa.

Maanantai 4.10.
  Aamiainen hotellissa.
klo 9.00 Reykjavikin kiertoajelu bussilla ja kävellen. Kaupunkikiertoajelulla   
 nähdään muun muassa futuristiseen tyyliin rakennettu Hallgrimurin 
 kirkko, Reykjavikin vanha troolarisatama sekä kuumavesisäiliöiden
 päälle rakennettu Perlan ( jos paikka on avattu syksyyn mennessä),   
 josta on upeat näkymät Reykjavikiin. Opas kertoo myös kaupungin  
 kuudesta maauimalasta. Kiertomatkan päätteeksi nähdään upea kon- 
 sertti- ja kongressitalo Harpa. 

Kaupunkikierroksen jälkeen yhteinen lounas, minkä jälkeen kaupunkiin voi tutustua 
omatoimisesti ja tehdä ostoksia. Vaihtoehtoisesti iltapäivällä voi lähteä valaiden kat-
seluretkelle (lisämaksullinen, ks. sivu 28).
 

Islanti – satujen saari
3.–7.10.2021
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Tiistai 5.10.   
 Aamiainen hotellissa.
klo 8.30 Kultainen kolmio -kokopäiväretki mahtavalle Gullfossin vesiputouksel-

le ja geotermiselle alueelle, jossa nähdään korkealle ilmaan suihkuttava 
geysir ja muita kuumia lähteitä. Retkellä tutustutaan myös Euraasian ja 
Pohjois-Amerikan mannerlaattojen erkanemiskohdassa sijaitsevaan Thing-
vellirin kansallispuistoon. Käydään myös Fridheimarin tomaattitilalla, jossa 
saadaan tomaattimaistiaiset ja nautitaan 
keittolounas.  Retki kestää noin 8 tuntia.

Keskiviikko 6.10. 
 Varhainen aamiainen hotellissa.
klo 9.00 Sininen laguuni, Krisuvik ja Grindavik 

-retki. Reykjavikista ajetaan kohti etelää 
Hafnarfjördurin kaupungin ohi karuun 
erämaahan. Kleifarvatn-järven rantaa 
pitkin matkataan Krisuvikin geotermisel-
le alueelle. Ensimmäisenä tutustumis-
kohteena on Seltunin erikoinen fumaro-
lien alue, jossa maasta kohoaa kuumia höyryjä ja mutalammikot kiehuvat. 
Matka jatkuu Grindavikin kalastajakylään, jossa tutustutaan kylän elämään 
ja nautitaan lounas. Grindavikista jatketaan Siniselle laguunille, joka sijait-
see Reykjanesin niemimaalla keskellä autiota laavakenttää, lähellä Keflavi-
kin kansainvälistä lentoasemaa. Uinti laguunin mineraalipitoisessa vedessä 
rosoisten laavalohkareiden keskellä on elämys. Aikaa laguuniin tutustumi-
seen on varattu noin 1,5 tuntia. Paluu Reykjavikiin noin klo 15.00.

Torstai 7.10.
 Varhainen aamiainen hotellissa.
klo 4.30 Tilausajokuljetus hotellilta lentoasemalle suomenkielisen oppaan johdolla.
klo 7.30 Icelandairin lento Keflavikista Helsinkiin lähtee.
klo 14.00 Saapuminen Helsinkiin, josta bussikuljetus Turkuun.

Matkan hinta:
1499 €/hlö kahden hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 350 €
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Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset Turku-Helsinki/Vantaa-Turku
- Icelandairin suorat reittilennot Helsinki-Keflavik-Helsinki turistiluokassa  
- yksi lentokoneen ruumaan menevä matkatavara/henkilö, paino enintään 23 kg
- lentokenttäverot ja matkustajamaksut
- 4 yön majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
- buffet-aamiaiset hotellissa, 1 illallinen, 3 lounasta
- lentokenttäkuljetukset Reykjavikissa suomenkielisen oppaan johdolla
- ohjelmassa mainitut retket suomenkielisen paikallisoppaan johdolla
- matkanjohtajan palvelut

Lisämaksullinen retki
4.10. Valaiden katseluretki. Lähtö troolisatamasta, paluukuljetus hotelliin. Retken hinta 110 €/hlö.  
Opastus englanninkielinen. Kesto noin 3 tuntia. Säävaraus.

Centerhotel Midgardur  
Midgardur on Centerhotell-ketjun uusimpia hotelleja 
hyvällä sijainnilla Reykjavikin keskustassa. 
Hotellissa on 43 modernia huonetta, baari ja 
pieni kylpylä (lisämaksu). 

Kaikissa huoneissa on kylpyhuone, 
minibaari, kahvin- ja teenkeittomahdollisuus, 
taulu-tv, ilmainen langaton internet, 
hiustenkuivaaja ja tallelokero. 
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Joulutunnelmaa Fiskarsin ruukissa
lauantaina 27.11.2021
Perinteinen joulunalusretki 1600-luvulla syntyneeseen Fiskarsin Ruukkiin, joka tunne-
taan nykyään suomalaisen muotoilun ja taiteen keskuksena. Idyllinen miljöö kutsuu 
kävijöitä nauttimaan palveluista ja tapahtumista ympäri vuoden. Alueen lukuisat pu-
tiikit ja työpajat tarjoavat unohtumattomia kokemuksia sekä mukavia kotiin viemisiä. 
Lahjaideoita joulupakettiin löytyy varmasti jokaisen makuun.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan 
Raaseporin kaupungissa sijaitsevaan Fiskarsiin, jossa 
aluksi ruukkialueen esittelykierros oppaan johdolla. 
Päästään tutustumaan erilaisiin pajoihin ja niiden 
toimintaan. Nautitaan lounas ja kahvit viehättävässä 
Fiskars Wärdshusissa. Lounaan jälkeen on vielä ai-
kaa kierrellä putiikeissa tai vain nauttia tunnelmas-
ta. Lähdetään paluumatkalle klo 15.00 ja ajetaan 
Muurlassa sijaitsevaan Muurlan tehtaanmyymä-
lään, jossa mahdollisuus tehdä ostoksia. Turkuun 
saavutaan noin klo 17.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- opastus
- lounas ja kahvi
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 60 €
ei-jäsenet 70 €

Ku
va

 F
is

ka
rs

 V
ill

ag
e

2929



Haikon kartano, Edelfeltin ateljeemuseo ja  
Kyösti Mäkimattilan konsertti 1.–2.12.2021
Matkaohjelma
Keskiviikko 1.12.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 11.00. Ajetaan Haikkoon ja tutustutaan aivan Haikon 
kartanon lähellä sijaitsevaan Edelfeltin ateljeemuseoon. Albert Edelfelt vietti 24 kesää 
Porvoon seudulla ja maalasi siellä yli 220 teosta. Majoittuminen kartanoon ja alkuun 
kuullaan paikan historiikki Keltaisessa salongissa. Nautitaan buffetpäivällinen ja illalla 
saadaan kuunnella Kyösti Mäkimattilan konserttia.

Torstai 2.12.
Runsas aamiainen hotellissa. Mahdollisuus hemmotella itseään kylpyläosastolla tai kat-
sella pihapiiriä. Ajetaan ihailemaan tunnelmallista Porvoota ja jatketaan sieltä Turkuun, 
jonne saavutaan noin klo 15.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus Haikon kartanossa 
- illallinen ja aamiainen 
- konserttilippu, esittelyt
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta: 
jäsenet  240 € 
ei-jäsenet 260 € 
 
Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 55 €
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Joulu Anttolanhovissa
23.–26.12.2021
Anttolanhovi sijaitsee puhtaan luonnon keskellä Saimaan rannan tuntumassa. Hotelli 
tarjoaa unohtumattomia elämyksiä jouluisissa tunnelmissa. Luvassa on herkuttelua 
ja hemmottelua hotellin perinteikkään jouluohjelman parissa. Anttolan joulukirkko 
kutsuu hiljentymään. Matkan varrella tulevat tutuiksi myös Kinnarin tila Hollolassa ja 
Kymen Paviljonki Kouvolassa.

Matkaohjelma
Torstai 23.12.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Hollolaan Kin-
narin tilalle, jossa nautitaan kahvit 350 vuotta vanhalla sukutilalla 
viljavainioiden keskellä. Maatilan pihapiirissä sijaitsee sisustus-, 
lahja- ja puutarhatuotteita myyvä tunnelmallinen tilamyymälä 
nimeltä Pioni ja piironki, josta voi ostaa mukaansa viime hetken 
joulupaketit. Jatketaan matkaa Anttolanhoviin, jonne majoitu-
taan kolmeksi yöksi. Päivällinen ravintolassa ja illalla lyhtykäve-
lyä hotellin pihapiirissä.

Perjantai 24.12.
Aamiainen ravintolassa. Päivän aikana monipuolisesti pe-
rinteistä jouluohjelmaa ja puurotarjoilu. Halukkaille kuljetus 
Anttolan joulukirkkoon. Päivällinen ja joulupukin vierailu. Halutessasi 
voit tuoda läheisellesi lahjan, jonka joulupukki jakaa illallisen aikana.

Lauantai 25.12.
Aamiainen ravintolassa. Hotellin jouluohjelmaa ja mahdollisuus käydä savusaunassa. 
Lounas ja päivällinen juhlapöydästä.

Sunnuntai 26.12.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Ajetaan 
Kouvolaan Kymen Paviljonkiin, jossa voi käydä Pen-
tikin myymälässä ennen lounastarjoilua. Jatketaan 
matkaa Turkuun, jonne saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
-  linja-autokuljetukset
-  3 yön majoitus
-  3 aamiaista, 3 lounasta, 3 päivällistä, 
    3 kahvitarjoilua
-  jouluohjelma hotellissa
-  sauna- ja allasosaston käyttö
-  matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 570 €
ei-jäsenet 590 €

Lisämaksu
yhden hengen
huoneesta 100 €
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